Mtel Select
Описание
Време е за много приказки!
С Mtel Select получаваш 5000 минути за разговори с всички мобилни и фиксирани номера в Мтел. Можеш да
вземеш и 120 минути за разговори към всички мрежи в страната.
Получаваш и един Любим номер, без да плащаш месечна такса, за да говориш неограничено с най-близкия си
човек.
Допълнителен пакет
120 минути за разговори към всички мрежи в страната

Цена
14,90 лв.

Избери план:
При 2-годишен договор:
Месечна такса
Включени минути към мобилната мрежа на Мтел
Включени минути към фиксираната мрежа на Мтел
Включени разговори към Любим номер
Включени SMS-и, MMS-и и МВ-ти в мрежата на Мтел
Цена на минута към всички мрежи в страната
Цена на SMS към всички мрежи в страната
Цена на MB мобилен интернет

Mtel Select
24,90 лв.
2500
2500
Неограничени
200 SMS + 200 MMS + 20 MB
0,25 лв.
0,14 лв.
0,59 лв.

При 1-годишен договор:
Месечна такса
Включени минути към мобилната мрежа на Мтел
Включени минути към фиксираната мрежа на Мтел
Включени разговори към Любим номер
Включени SMS-и, MMS-и и МВ-ти в мрежата на Мтел
Цена на минута към всички мрежи в страната
Цена на SMS към всички мрежи в страната
Цена на MB мобилен интернет

Mtel Select
24,90 лв.
2500
2500
Неограничени
200 SMS + 200 MMS + 20 MB
0,25 лв.
0,14 лв.
0,59 лв.

Условия









Всички цени са с ДДС.
Тарифен план Mtel Select се предлага при подписване на договор за срок от 12 или 24 месеца.
Нови абонати на тарифен план Mtel Select не заплащат инсталационна такса.
Неизползваните безплатни минути не се прехвърлят за следващия таксуващ период.
Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел.
Таксуването се извършва на равни интервали от 60 секунди. Всеки започнат интервал се
отчита и таксува с цената за една минута.
Метод на таксуване за трафик за данни: на 1 КВ. Минималната сума на сесия, която се начислява
при тарифиране на трафика на данни, е 0,01 лв.
Включените минути в мрежата на Мтел, както и включените изходящи кратки текстови
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съобщения не включват изходящи разговори и съответно изходящи кратки текстови съобщения
към кратки номера, номера на услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги
(включително към номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления),
към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.
Месечната абонаментна такса се предплаща в пълен размер.
През първите 6 месеца от договора си абонат не може да сменя тарифния си план към план с пониска месечна такса.
Допълнителният пакет може да се активира и деактивира веднъж месечно.
Допълнителният пакет може да се активира само веднъж на един абонат – абонатът не може да
има пакета активиран два пъти едновременно.
Разговорите към други мрежи в страната от допълнителния пакет се изчерпват след
включеното в тарифния план потребление.
Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага само за




абонати на Мтел с новопридобита SIM карта. При условие че абонатът е заплатил три
последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит може да бъде
увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС).
Повече за услугата Любим номер.
За повече информация: *88 и в магазините на Мтел, Handy, Моби и Технополис.







Member of Telekom Austria Group

